
BAB II

LANDASAN TEORI

II.1 Laporan Keuangan

II.1.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Sofyan (2004:105) mengatakan laporan keuangan

menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat

tertentu atau jangka waktu tertentu. Menurut Budi Rahardjo (2007:53) laporan

keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan

atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak

berkepentingan (stakeholder) terhadap perusahaan, yaitu pemilik perusahaan

(pemegang saham), pemerintah (instansi pajak), kreditor (bank atau lembaga

keuangan), maupun pihak yang berkepentingan lainnya.

Menurut Sujana (2006:454) dalam kamus akuntansi laporan keuangan

merupakan laporan yang dirancang untuk membuat keputusan baik didalam

maupun diluar perusahaan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.

Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan

ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dari beberapa pengertian laporan keuangan diatas, maka dapat

disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari

posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan juga

menunjukan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sember daya

yang dipercayakan kepada mereka.
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Laporan keuangan pada hakekatnya bersifat umum, dalam arti laporan

tersebut ditujukan untuk berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang

berbeda. Investor atau pemilik atau penanam modal (pada perusahaan berbentuk

perseroan disebut pemegang saham) mempunyai kepentingan dalam mengetahui

potensi modal yang ditanamkan ke dalam perusahaan guna menghasilkan

pendapatan (pendapatan yang diterima pemegang saham adalah deviden).

Kreditor berkepentingan dalam pemberian pinjaman pada perusahaan dan

pemerintah ( khususnya instansi pajak) berkepentingan dalam penentuan pajak

yang harus dibayar oleh perusahaan. Bagi investor dan kreditor laporan keuangan

memberikan informasi yang relevan (historis dan kuantitatif) mengenai posisi

keuangan, perubahan posisi keuangan, dan kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba.

Menurut Darsono dan Ashari (2005:15) laporan keuangan biasanya siap

disajikan 7 hari setelah tutup bulan dan 30 hari setelah tutup tahun. Laporan

keuangan yang telah diaudit biasanya tersaji 3 bulan setelah tutup tahun. Laporan

keuangan disusun dengan asumsi bahwa:

1. perusahaan masih hidup dan akan terus hidup (going concern), bahwa

perusahaan akan tetap menjalankan usahanya untuk jangka waktu terus

menerus dan tidak ada niat untuk menghentikan usaha.

2. Perusahaan sebagai satu unit ekonomi yang terpisah dari pemilik, perusahaan

adalah suatu unit yang terpisah dari pemiliknya. Sebagai unit yang terpisah,

maka kekayaan antara pemilik dan perusahaan harus dipisahkan secara jelas.
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3. Stabilitas nilai uang, bahwa nilai uang stabil dari waktu ke waktu sehingga

nilai yang tertera dalam laporan keuangan merupakan representasi yang benar

atas kekayaan perusahaan.

4. Dasar akrual, bahwa laporan keuangan disusun dengan dasar pengaruh

transaksi yang diakui pada saat kejadian (dimana hak dan kewajiban timbul),

bukan pada saat kas diterima. Dalam hal ini, suatu kejadian atau transaksi

sudah diakui walaupun uang kas belum diterima.

5. Aktivitas perusahaan dapat dipecah berdasarkan waktu, misalnya bulanan,

tahunan meskipun perusahaan hidup terus tanpa henti.

II.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2008:11) berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau

penyusunan laporan keuangan yaitu:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki

oleh perusahaan pada saat ini.

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang

dimiliki perusahaan pada saat ini.

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh

pada suatu periode tertentu.

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan

perusahaan dalam suatu periode tertentu.

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap

aktiva, passiva, dan modal perusahaan.
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6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu

periode.

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan dalam suatu periode.

Informasi keuangan lainnya.

Sedangkan menurut SAK No 1, tujuan laporan keuangan adalah

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar

pemakai dalam pengambilan keputusan.

II.1.3 Pengguna  Laporan Keuangan

Menurut Darsono dan Ashari (2005:11) selain sebagai alat

pertanggungjawaban, informasi keuangan diperlukan sebagai dasar pemgambilan

keputusan ekonomi. Pengambilan keputusan ekonomi adalah keputusan yang

dilakukan secara sadar untuk menetapkan sesuatu atas dasar data dalam bidang

bisnis. Pengguna laporan keuangan dan kebutuhan informasi keuangannya dapat

dikelompokkan sebagai berikut:

1. Investor atau Pemilik

Pemilik perusahaan menanggung risiko atas harta yang ditempatkan pada

perusahaan. Pemilik membutuhkan informasi untuk menilai apakah perusahaan

memiliki kamampuan membayar dividen. Disamping itu untuk menilai apakah

investasinya akan tetap dipertahankan atau dijual. Bagi calon pemilik, laporan

keuangan dapat memberikan informasi mengenai kemungkinan penempatan

investasi dalam perusahaan.
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2. Pemberi Pinjaman (Kreditor)

Pemberi pinjaman membutuhkan informasi keuangan guna memutuskan

memberi pinjaman dan kemampuan membayar angsuran pokok dan bunga pada

saat jatuh tempo. Jadi, kepentingan kreditor terhadap perusahaan adalah apakah

perusahaan mampu membayar hutangnya kembali atau tidak.

3. Pemasok atau Kreditor Usaha Lainnya

Pemasok memerlukan informasi keuangan untuk menentukan besarnya

penjualan kredit yang diberikan kepada perusahaan pembeli dan kemampuan

membayar pada saat jatuh tempo.

4. Pelanggan

Dalam beberapa situasi. Palanggan sering membuat kontrak jangka

panjang dengan perusahaan, sehingga perlu informasi mengenai kesehatan

keuangan perusahaan yang akan melakukan kerja sama.

5. Karyawan

Karyawan dan serikat buruh memerlukan informasi keuangan guna

menilai kemampuan perusahaan untuk mendatangkan laba dan stabilitas

usahanya. Dalam hal ini, karyawan membutuhkan informasi untuk menilai

kelangsungan hidup perusahaan sebagai tempat menggantungkan hidupnya.

6. Pemerintah

Informasi keuangan bagi pemerintah digunakan untuk menentukan

kebijakan dalam bidang ekonomi, misalnya alokasi sumber daya, UMR, pajak,

pungutan, serta bantuan.
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7. Masyarakat

Laporan keuangan dapat digunakan untuk bahan ajar, analisis, serta

informasi trend dan kemakmuran.

Sehubungan dengan kebutuhan informasi bagi berbagai pihak tersebut,

maka tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang

menyangkut:

a. Posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, yaitu keadaan pada tanggal

tertentu mengenai kekayaan dan sumber kekayaan perusahaan.

b. Kinerja perusahaan selama periode tertentu, yaitu besarnya aktivitas dan

biaya untuk menjalankan aktivitas serta hasil (laba/rugi) dari aktivitas selama

periode tertentu. Misalnya bulanan atau tahunan. Bahkan dengan analisis

yang lebih tajam, dapat dilihat kemungkinan ketidakefisienan dan

permasalahan dalam fungsi tertentu.

c. Perubahan posisi keuangan selama periode tertentu, yaitu perubahan

kekayaan dan sumber kekayaan selama periode tertentu. Misalnya bulanan

dan tahunan.

d. Perputaran kas selama periode tertentu, yaitu menyangkut aliran kas masuk

dan keluar perusahaan selama periode tertentu. Perlu diingat bahwa setiap

aktivitas belum tentu segera menghasilkan kas/uang sebab bisa jadi

perusahaan menjual dengan cara kredit (tidak tunai), sehingga terjadi

perbedaan waktu antara aktivitas dengan kas masuk.
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II.1.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 (IAI, 2007) karakteristik kualitatif merupakan ciri

khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai.

Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi ditampung dalam laporan keuangan adalah

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini,

pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas

ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi

dengan ketekunan yang wajar.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas

relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan,

menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi

memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan

material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau

jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara

wajar diharapkan dapat disajikan.
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4. Dapat diperbandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan

antar periode untuk mengidentifikasi kecendrungan (trend), posisi dan kinerja

keuangan. Pemakai juga harus memperbandingkan laporan keuangan antar

perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi

keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak

keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara

konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan

untuk perusahaan yang berbeda.

II.1.5 Komponen Laporan Keuangan

Menurut PSAK NO.1, dalam Darsono dan Ashari (2005:17) komponen

laporan keuangan terdiri atas:

II.1.5.1 Neraca

II.1.5.2 Laporan Laba Rugi

II.1.5.3 Laporan Arus Kas

II.1.5.4 Lporan Perubahan Ekuitas

II.1.5.5 Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan bagi perusahaan yang telah lama berdiri, disajikan

secara komparatif dengan tahun sebelumnya. Penyajian laporan secara komparatif

memberikan gambaran perusahaan saat ini dan perkembangannya. Penjelasan

mengenai komponen laporan keuangan dapat dilihat sebagai berikut:
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II.1.5.1   Neraca (Balance Sheet)

Neraca merupakan laporan mengenai keadaan harta kekayaan

perusahaan, atau keadaan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.

Kondisi yang dijelaskan dalam neraca adalah kondisi pada tanggal tertentu.

Neraca menunjukkan posisi keuangan pada waktu tertentu. Neraca dibuat per 31

Desember, atau tiap akhir bulan.

Neraca terdiri atas hak (sumber daya) perusahaan dan kewajiban (asal

sumber data) perusahaan. Kontribusi atau setoran oleh pemilik dianggap sebagai

kewajiban yang sifatnya abadi oleh perusahaan. Karena dalam konteks akuntansi

atau perseroan terbatas, perusahaan terpisah dari pemiliknya. Pemilik hanya

merupakan salah satu pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan.

Komponen neraca dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok utama,

yaitu:

1. Aktiva atau Harta

Aktiva adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk

dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumer dalam

periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan

perusahaan yang normal).

Pada posisi aktiva, neraca dikelompokkan sesuai dengan aktiva yang

paling lancar. Maka penggolongan aktiva dalam neraca sebagai berikut:

1.1 Aktiva Lancar

Aktiva lancar adalah  aktiva yang paling mudah dicairkan atau dijual

untuk dijadikan uang atau kas. Aktiva  lancar dapat diklasifikasikan menjadi:
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a. Kas

Kas adalah uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi

suatu organisasi. Uang tunai yang dimiliki oleh suatu organisasi tetapi sudah

ditentukan penggunaannya (misalnya uang kas yang disisihkan) dapat dimasukkan

kedalam pos kas. Termasuk dalam pengertian kas adalah kas yang diterima dari

para donatur, langganan dan simpanan organisasi dibank dalam bentuk giro atau

deposito.

b. Piutang Dagang

Piutang dagang adalah tagihan kepada pihak lain, misalnya kreditor atau

langganan, sebagai akibat adanya penjualan barang dagang secara kredit. Pada

dasarnya, piutang tidak hanya timbul karena penjualan barang dagang secara

kredit, tetapi bisa disebabkan oleh hal-hal lain, misalnya piutang dari penjualan

aktiva tetap secara kredit, uang muka untuk pembelian, dan kontrak kerja lainnya.

c. Persediaan

Persediaan adalah semua barang yang dijual oleh sebuah perusahaan

perdagangan, yang masih menumpuk digudang (belum terjual).

d. Investasi Jangka Panjang

Investasi yang sifatnya sementara (hanya jangka pendek), untuk

memanfaatkan uang kas yang untuk beberapa waktu belum dibutuhkan dalam

operasi.

1.2 Aktiva Tetap

Aktiva tetap adalah aktiva yang berhubungan dengan hak milik,

bangunan dan peralatan. Aktiva ini bukan untuk dijual akan tetap digunakan untuk
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kegiatan perusahaan, berproduksi, menyimpan barang, mengirim, dan

memamerkan produknya. Aktiva tetap dapat diklasifikasikan menjadi:

a. Tanah yang diatasnya didirikan bangunan atau digunakan operasi perusahaan.

Misalnya, sebagai lapangan, halaman, tempat parkir dan lain sebagainya.

b. Bangunan, baik bangunan kantor, toko maupun bangunan untuk pabrik.

c. Mesin.

d. Inventaris.

e. Kendaraan dan perlengkapan atau alat-alat lainnya.

1.3 Aktiva Lain-Lain

Aktiva lain-lain adalah inventaris atau kekayaan lain yang dimiliki oleh

perusahaan. Isi dari pos aktiva lain-lain adalah kekayaan atau inventaris yang

tidak bisa dikelompokkan dalam aktiva lancar dan aktiva tetap. Misalnya gedung

dalam proses, tanah dalam penyelesaian, piutang panjang dan lain sebagainya.

2. Kewajiban atau Hutang

Kewajiban atau hutang adalah pengorbanan ekonomis yang wajib

dilakukan oleh perusahaan dimasa yang akan datang dalam bentuk penyerahan

aktiva atau pemberian jasa yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada

masa sebelumnya.

Pengelompokan kewajiban atau hutang dalam neraca sebagai berikut:
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2.1   Kewajiban atau Hutang Jangka Pendek

Kewajiban atau Hutang Jangka Pendek adalah kewajiban keuangan yang

pelunasan atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka waktu pendek

(kurang dari 1 tahun). Kewajiban atau hutang jangka pendek meliputi:

a. Utang dagang, yaitu utang yang timbul karena adanya pembelian barang

dagang secara kredit.

b. Utang pajak, yaitu baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun

pajak pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara.

c. Biaya yang masih harus dibayar, yaitu biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi

belum dilakukan pembayarannya.

2.2 Kewajiban atau Hutang Jangka Panjang

Kewajiban atau hutang jangka panjang adalah kewajiban yang akan

dibayarkan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun periode akuntansi atau satu

tahun. Kewajiban atau hutang jangka panjang meliputi:

a. Hutang Bank.

b. Hutang Obligasi.

c. Hutang Wesel.

d. Hutang Surat-surat Berharga Lain.

3. Modal atau Ekuits Pemilik

Modal atau ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas perusahaan. Hak

pemilik akan dibayarkan hanya melalui dividen kas atau dividen likuidasi akhir.

Modal atau ekuitas pemilik dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Modal Saham, baik saham biasa maupun saham preferen.
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b. Cadangan.

c. Laba Ditahan.

d. Laba Tahun Berjalan.

Dalam PSAK NO.1 menyatakan bahwa neraca minimal mencakup pos-

pos sebagai berikut:

a. Aktiva berwujud.

b. Aktiva tidak berwujud.

c. Aktiva keuangan.

d. Kas dan setara kas.

e. Investasi yang diperlukan dengan metode ekuitas.

f. Persediaan.

g. Piutang usaha dan piutang lainnya.

h. Hutang usaha dan hutang lainnya.

i. Kewajiban yang diestimasi.

j. Kewajiban jangka panjang.

k. Hak minoritas.

l. Modal saham dan pos ekuitas lainnya.

II.1.5.2 Laporan Laba Rugi (Income Statement)

Menurut Darsono dan Ashari (2005:20) Laporan laba rugi adalah

akumulasi aktivitas yang berkaitan dengan pendapatan dan biaya selama periode

waktu tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Sedangkan menurut Samryn

(2011:39) laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang menyajikan informasi

tentang pendapatan, beban dan laba atau rugi yang diperoleh sebuah organisasi
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atau perusahaan selama satu periode waktu tertentu. Misalnya periode 1 bulanan,

3 bulanan, 6 bulanan, atau a tahun penuh.

Menurut Darsono dan Ashari (2005:21) komponen laporan laba rugi

sebagai berikut:

1. Pendapatan atau Penjualan (dari usaha utama)

Pendapatan atau penjualan adalah hasil penjualan produk atau jasa utama

yang dihasilkan perusahaan kepada pelanggan.

2. Harga Pokok Penjualan

Harga pokok penjualan adalah biaya produksi sesungguhnya dari produk

atau jasa yang dijual pada periode tersebut.

3. Biaya Pemasaran

Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan

produk atau jasa yang dihasilkan pada periode tersebut, misalnya biaya iklan,

biaya gaji salesman, dan biaya promosi.

4. Biaya Administrsi dan Umum

Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk

keperluan administrasi dan umum perusahaan. Misalnya biaya gaji direksi, biaya

penyusutan, biaya perlengkapan kantor, dan biaya telepon.

5. Pendapatan Luar Usaha (Non Operasional)

Pendapatan luar usaha adalah pendapatan yang diperoleh bukan dari

bisnis utama perusahaan, misalnya keuntungan penjualan aktiva tetap, bunga bank

bagi perusahaan non bank, dan lain-lain.
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6. Biaya Luar Usaha (Non Operasional)

Biaya luar usaha adalah biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas yang

bukan dari bisnis utama. Misalnya biaya ini adalah biaya bunga bank, dan biaya a.

SAK mengatakan laporan laba rugi memberikan gambaran kinerja

operasional perusahaan. Laporan laba rugi dicatat dengan dasar akrual. Dengan

pembagian diatas, maka pembaca laporan keuangan dapat menganalisa

permasalahan yang terjadi pada bagian-bagian perusahaan. Misalnya, jika harga

pokok penjualan terlalu tinggi, maka permasalahan terjadi pada bagian produksi.

Jika pendapatan luar usaha terlalu tinggi, biasanya banyak kas menganggur. Atau

sebaliknya, jika biaya luar usaha terlalu tinggi, biasanya perusahaan banyak

menggunakan pembiayaan dari hutang atau bank. Dengan memperbandingkan

antar nilai neraca, dapat ditemukan tanda-tanda permasalahan.

II.1.5.3 Laporan Arus Kas (Cash Flow)

Menurut Darsono dan Ashari (2005:22) laporan arus kas adalah laporan

yang menggambarkan perputaran uang (kas dan bank) selama periode tertentu,

misalnya bulanan atau tahunan. Sedangkan menurut Budi Rahardjo laporan arus

kas adalah suatu ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan

selama periode tertentu (biasanya satu tahun buku). Laporan arus kas dapat

diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kas dari atau Untuk Aktivitas Operasi

Kas dari atau untuk aktivitas operasi adalah kas yang diperoleh dari

penjualan, penerimaan piutang dan untuk membayar hutang usaha, pembelian
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barang, dan biaya lainnya. Aktivitas operasi adalah aktivitas pendapatan utama

perusahaan (principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain yang bukan

merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Jumlah arus kas yang

berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari

operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi

pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan membayar dividen dan

melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar.

Contoh arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa.

b. Penerimaan kas dari royalti, fee, komisi, dan pendapatan lain.

c. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa..

d. Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan

dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat asuransi lainnya.

e. Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan

kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari

aktivitas pendanaan investasi.

f. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan

transaksi usaha dan perdagangan.

g. Pembayaran kas kepada komisaris, direksi dan karyawan.

Adalah: kas yang dikeluarkan untuk membayar sekelompok orang yang

dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi kegiatan suatu perusahaan atau

organsisasi.
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Dimana tugas komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap

kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada

direksi. Pelaksanaan tugas tersebut diantaranya adalah:

a. Pelaksanaan rapat secara berkala

b. Penberian nasihat, tanggapan dan persetujuan secara tepat dan berdasarkan

pertimbangan yang memadai

c. Pemberdayaan komite-komite yang dimiliki komisaris. Contohnya Komite

Audit, Komite Nominasi dll

d. Mendorong terlaksananya implementasi Good Corporate Governance.

2. Kas dari atau Untuk Aktivitas Investasi

Menurut Darsono dan Ashari (2005:22) kas dari atau untuk aktivitas

investasi adalah kas dari penjualan aktiva tetap dan untuk pembelian aktiva tetap

atau investasi pada saham atau obligasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan

pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara

kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran

kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan

pendapatan arus kas masa depan.

Contoh arus kas dari aktivitas investasi sebagai berikut:

a. Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tak berwujud, dan aktiva

jangka panjang lainnya, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi

dan aktiva tetap yang dibangun sendiri.
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b. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aktiva tak

berwujud, dan aktiva jangka panjang lainnya.

c. Perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain.

d. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta

pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan).

e. Pembayaran kas sehubungan dengan futures contracts, forward contracts,

option contracts, swap contracts kecuali apabila kontrak tersebut dilakukan

untuk tujuan perdagangan (dealing or trading), atau apabila pembayaran

tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.

3. Kas dari atau Untuk Aktivitas Pendanaan

Menurut Darsono dan Ashari (2005:23) kas dari atau untuk aktivitas

pendanaan adalah kas berasal dari setoran modal, hutang jangka panjang. Laba

ditahan yang dikonversi kedalam modal dan untuk pengambilan modal,

membayar dividen, membayar pokok hutang bank. Aktivitas pendanaan

(financing)  adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta

komposisi modal dan pinjaman perusahaan.

Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan sebagai berikut:

a. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya.

b. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus

saham perusahaan.

c. Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman

lainnya.
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d. Pelunasan pinjaman.

e. Pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (leasee) untuk mengurangi saldo

kewajiban yang berkaitan dengan sewa untuk usaha pembiayaan.

II.1.5.4 Laporan Perubahan Ekuitas (statement of Change of Equity)

Menurut Darsono dan Ashari (2005:24) laporan perubahan ekuitas

menjelaskan perubahan modal, laba ditahan, agio atau disagio. Laporan ini

menggambarkan saldo dan perubahan hak pemilik yang melekat pada perusahaan.

PSAK NO.1 mengatakan bahwa perusahaan harus menyajikan laporan perubahan

ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan :

a. Laba atau rugi bersih periode bersangkutan.

b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta

jumlahnya yang berdasarkan PSAK yang terkait diakui secara langsung

dalam ekuitas.

c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan

terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK.

d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik.

e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta

perubahannya.

f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio

saham, dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan

secara terpisah setiap perubahan.
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II.1.5.5 Catatan Atas Laporan Keuangan

Isi catatan ini adalah penjelasan umum tentang perusahaan, kebijakan

akuntansi yang dianut, dan penjelasan tiap-tiap akun neraca dan laba rugi.

Penjelasan umum tentang perusahaan memerinci nama perusahaan, bentuk badan

hukum, apakah badan hukum telah mendapat persetujuan dari pihak berwenang.

Misalnya Menkeh & HAM untuk pendirian PT, Depkop untuk Koperasi, Depkeu

dan BI untuk operasional Bank, nama dan jumlah kepemilikan, nama anggota

Komisaris dan Direksi, bidang usaha dan lain-lain.

Kebijakan akuntansi menjelaskan kapan periode akuntansinya, metode

pencatatan, metode pengakuan pendapatan, metode pengakuan aktiva tetap dan

penyusutnnya, dan sebagainya. Dalam akuntansi banyak metode yang

diperbolehkan dalam standar. Akuntansi perusahaan memilih metode yang paling

tepat untuk perusahaan. Keputusan memilih harus mendapat persetujuan dari

direktur  atau manajer puncak.

Penjelasan tiap-tiap akun merinci akun-akun dalam neraca dan laba rugi.

Dengan membaca perincian ini akan dapat dilihat bagaimana perilaku akun secara

lebih detail. Dalam penjelasan per akun akan diinformasikan bebagai hal,

misalnya tingkat suku bunga, hutang bank dan sebagainya. SAK mengatur

bagaimana akun harus disajikan, penjelasan apa saja yang harus ada, bagaimana

mengukurnya, kapan perusahaan mengakui aktiva, hutang, pendapatan dan biaya.

Untuk industri tertentu diatur khusus, misalnya bank, koperasi, dana pensuin, dan

lain sebagainya.
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II.1.6 Tinjauan Islam Mengenai Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi. Dimana

perannya sebagai alat pertimbangan keputusan ekonomi bagi pihak-pihak yang

berkepentingan. Seperti yang dijelaskan dalam Alquran surah Asy-Syu’ara ayat

181-184 Sebaga berikut:











Artinya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang

yang merugikan (181). dan timbanglah dengan timbangan yang lurus (182). dan

janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu

merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan (183). dan bertakwalah

kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu (184).”

Firman Allah di atas menghimbau manusia agar jujur dalam membuat

laporan keuangan, karena menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal

pendapaan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang akuntan wajib

mengukur kekayaan secara benar dan adil. Agar pengukuran tersebut dilakukan

dengan benar dan tepat.
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II.2  Laporan Arus Kas

II.2.1   Definisi Laporan  Arus Kas

Menurut Rudianto (2009:206) laporan arus kas adalah suatu laporan

tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan didalam suatu

periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan

pengeluaran kas tersebut. Menurut Sujana (2006:318) dalam kamus akuntansi arus

kas adalah perputaran keuangan perusahaan/bank baik pengeluaran dan

pemasukan uang tunai yang diperlukan untuk kepentingan operasi atas dasar arus

harian, mingguan atau jangka waktu lain, jika uang tunai yang masuk lebih

banyak dari pada yang keluar disebut arus kas positif, jika terjadi keadaan

sebaliknya disebut arus kas negatif. Menurut Budi (2007:88) arus kas adalah

ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu (biasanya

satu tahun buku).

Menurut PSAK 2 tahun 2012, arus kas adalah arus masuk dan keluar kas

atau setara kas. Klasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan

memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai

pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan entitas serta terhadap jumlah

kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi

hubungan diantara ketiga aktivitas tersebut.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas

mengandung pengertian sebagai laporan yang menunjukkan perubahan posisi nilai

yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sebagai akibat

adanya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan selama satu periode
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tertentu. Dan laporan arus kas memberikan informasi mengenai arus kas masuk

dan keluar perusahaan.

Laporan arus kas mempunyai tujuan untuk menilai kemampuan

perusahaan menghasilkan arus kas bersih dimasa depan, menilai kemampuan

perusahaan memenuhi kewajibannya membayar dividen dan kebutuhannya untuk

pendanaan internal, menilai alasan perbedaan antara laba bersih dan penerimaan

serta pembayaran kas yang berkaitan, dan menilai pengaruh posisi keuangan suatu

perusahaan dari transaksi investasi dan pendanaan kas non kasnya selama suatu

periode tertentu.

Menurut Rudianto (2009:207) dalam laporan arus kas, penerimaan dan

pengeluaran kas diklasifikasikan menurut tiga kategori utama yaitu: aktivitas

operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pedanaan. Aktivitas operasi adalah

berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan

produk sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya menjual produk

tersebut. Aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan

pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan

perusahaan. Seperti pembelian dan penjualan bangunan, tanah, mesin, kendaraan,

pembelian obligasi atau saham perusahaan lain dan sebagainya. Aktivitas

pendanaan adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung

operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumbernya

beserta konsekuensinya. Misalnya penerbitan surat hutang, penerbitan obligasi,

penerbitan saham baru, pembayaran dividen, pelunasan hutang,  dan sebaginya.
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II.2.2 Kegunaan Laporan Arus Kas

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar

Akuntansi (2007: h. 2.1) laporan arus kas dapat memberikan informasi yang

memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih

perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan

kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi

dengan perubahan keadaan dan peluang.  Informasi arus kas berguna untuk

menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan

memungkinkan para pengguna mengembangkan modal untuk menilai dan

membandingkan nilai sekarang dan arus kas masa depan (Future cash flows) dari

berbagai perusahaan.

Menurut Kieso, Weygendt, Warfield (2008:216) kegunaan laporan arus

kas adalah menyediakan informasi yang membantu investor, kreditor,  dan pihak

lainnya dalam menaksir:

1. Kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas masa depan

2. Kemampuan entitas dalam membayar dividen dan obligasi

3. Alasan untuk mengetahui perbedaan yang terjadi antara laba bersih dan kas

bersih dari hasil kegiatan operasi

4. Kas, investasi non kas, dan transaksi pendanaan selama periode.

II.2.3 Metode Pelaporan Arus Kas

Informasi yang dilaporkan pada laporan arus kas bersih yang disediakan

oleh aktivitas – aktivitas operasi. Jumlah kas bersih inilah yang menentukan untuk
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berhenti operasi atau mampu meneruskan kegiatannya dalam jangka panjang.

Perusahaan harus melaporkan arus kas dari aktivitas operasi yang menggunakan

salah satu metode sebagai berikut (PSAK :No.2, IAI :2007):

II.2.3.1 Metode Langsung

Metode langsung adalah metode dengan kelompok utama dari

penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang diungkapkan. Metode ini

menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan

yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung. Dengan metode

langsung, informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan

pengeluaran kas bruto dapat diperoleh baik:

a. Dari catatan akuntansi perusahaan, atau

b. Dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan dengan pos-pos lain

dalam laporan laba rugi untuk: Perubahan persediaan, piutang usaha dan

hutang usaha selama periode berjalan, Pos bukan kas lainnya, Pos lain yang

berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan.

II.2.3.2 Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung, laba rugi bersih di sesuaikan dengan mengoreksi

pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan (defferal) atau akrual dari

penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan

unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi dan

pendanaan (PSAK: No.2, IAI:2007). Dalam metode tidak langsung, arus kas
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bersih dari aktivitas operasi di tentukan dengan menyesuaikan laba rugi dari

pengaruh:

a. Perubahan persediaan dan piutang usaha selama periode berjalan.

b. Pos bukan kas seperti, penyusutan, penyisihan pajak ditangguhkan,

keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, laba

perusahaan asosiasi yang belum dibagikan dan hak minoritas dalam laba atau

rugi konsolidasi.

c. Semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

II.2.4 Keterbatasan Pelaporan Arus Kas

Menurut Sumbramanyam (2010:102) laporan arus kas memiliki

keterbatasan-keterbatasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak diharuskannya pengungkapan terpisah untuk arus kas yang terkait

dengan pos luar biasa atau operasi yang dihentikan.

2. Bunga dan dividen yang diterima serta bunga yang dibayarkan

dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Banyak pengguna laporan

menangkap bunga yang dibayar sebagai arus kas keluar pendanaan, serta

bunga dan dividen yang diterima sebagai arus kas masuk investasi.

3. Pajak dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Pengelompokan ini dapat

mendistorsi analisis atas masing-masing dari ketiga aktivitas jika manfaat atas

biaya pajak yang signifikan dialokasikan pada aktivitas dengan cara yang

tidak proporsional.



38

4. Pemindahan laba atau rugi penjualan aset tetap atau investasi sebelum pajak

dari aktivitas operasi mendistorsi analisis atau aktivitas operasi dan aktivitas

investasi. Hal ini disebabkan pajak yang terkait tidak dipindahkan, melainkan

tertinggal dalam total beban pajak dalam aktivitas operasi.

II.2.5 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Menurut Rudianto (2009:207) arus kas dari aktivitas operasi adalah

berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan

produk sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya menjual produk

tersebut. Menurut Libby dkk (2007:651) arus kas dari aktivitas operasi merupakan

kas masuk dan kas keluar yang terkait langsung dengan pendapatan dan biaya

yang dilaporkan dalam laporan laba rugi.

Menurut Hery (2009:232) arus kas yang paling utama dari perusahaan

adalah terkait dengan aktivitas operasi. Ada dua metode yang digunakan dalam

menghitung dan melaporkan jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi, yaitu

metode langsung dan metode tidak langsung. Kedua metode tersebut akan

menghasilkan angka kas yang sama. Namun, metode yang paling sering

digunakan dalam praktik pelaporan keuangan adalah metode tidak langsung.

a. Metode langsung (atau disebut juga metode laporan laba rugi) adalah menguji

kembali setiap item (komponen) laporan laba rugi dengan tujuan untuk

melaporkan berapa besar kas yang akan diterima atau yang dibayarkan terkait

dengan setiap komponen dari laporan laba rugi tersebut.
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b. Metode tidak langsung (atau disebut juga metode rekonsiliasi) dimulai

dengan angka laba atau rugi bersih sebagaimana yang dilaporkan dalam

laporan laba rugi dalam menyesuaikan besarnya laba/rugi bersih tersebut

(yang telah diukur atas dasar akrual) dengan item-item yang tidak

memengaruhi arus kas.

Dengan kata lain, besarnya laba atau rugi bersih sebagai hasil dari

akuntansi aktual akan disesuaikan (direkonsiliasi) untuk menentukan jumlah arus

kas bersih dari aktivitas operasi. Penyesuaian tersebut terdiri atas:

a. Pendapatan dan beban yang tidak melibatkan arus kas masuk atau arus kas

keluar, contohnya adalah amortisasi premium atau diskonto investasi obligasi,

beban penyisihan piutang ragu-ragu, beban penyusutan aktiva tetap, beban

amortisasi aktiva tetap tidak berwujud, dan beban amortisasi premium atau

diskonto utang obligasi.

b. Keunggulan dan kerugian yang terkait dengan aktivitas investasi atau

pembiayaan, contohnya adalah keuntungan atau kerugian penjualan aktiva

tetap, keuntungan atau kerugian penjualan investasi dalam saham, dan

keuntungan atau kerugian atas penebusan kembali utang obligasi.

c. Perubahan dalam aktiva lancar (selain kas) dan kewajiban lancar sebagai hasil

dari transaksi pendapatan dan beban yang tidak mempengaruhi arus kas,

contohnya adalah perubahan dalam saldo piutang usaha, persediaan barang

dagang, biaya dibayar dimuka, utang usaha, utang gaji atau upah, utang

bunga, dan utang pajak penghasilan.
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II.3 Laba Akuntansi

II.3.1   Definisi Laba Akuntansi

Kinerja akuntansi dari suatu perusahaan dapat diukur dengan laba

akuntansi dan total arus kas. Menurut Winwin (2007:89) laba akuntansi

(accounting income) merupakan hasil penandingan antara pendapatan dan beban,

atau selisih antara pendapatan dan beban yang berdasarkan pada prinsip realisasi

dan aturan matcing yang memadai. Menurut Sofyan (2011:303) laba akuntansi

adalah perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi

perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk

mendapatkan penghasilan itu.

Menurut Belkaoui (2011:229) laba akuntansi secara operasional

didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan yang

berasal dari transaksi-transaksi suatu periode yang berhubungan dengan biaya

historis. Didalam laba akuntansi terdapat berbagai komponen yaitu kombinasi

beberapa komponen pokok seperti laba kotor, laba usaha, laba sebelum pajak dan

laba setelah pajak. Sehingga dapat menentukan besarnya laba akuntansi investor

dapat melihat dari perhitungan laba setelah pajak.

Definisi ini menunjukkan adanya lima karakteristik yang terdapat dalam

laba akuntansi:

1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual yang dilakukan oleh

perusahaan (terutama laba yang muncul dari penjualan barang dan jasa

dikurangi biaya-biaya yang dibutuhkan untuk berhasil melakukan penjualan

tersebut).
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2. Laba akuntansi didasarkan pada postulat periode dan mengacu pada kinerja

keuangan dari perusahaan selama satu periode tertentu.

3. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip laba dan membutuhkan definisi,

pengukuran, dan pengakuan pendapatan. Umumnya, prinsip realisasi adalah

ujian untuk pengakuan laba dan, sebagai akibatnya, untuk pengakuan laba.

4. Laba akuntansi meminta adanya pengukuran beban-beban dari segi biaya

historisnya terhadap perusahaan, yang menunjukkan ketaatan yang tinggi

pada prinsip biaya. Suatu aktiva diperhitungkan dengan menggunakan biaya

akuisisinya sampai penjualan direalisasi, dimana pada saat itu diakuilah setiap

perubahan yang terjadi pada nilai. Jadi, beban adalah aktiva atau biaya-biaya

akuisisi yang telah kadaluarsa.

5. Laba akuntansi meminta penghasilan yang teralisasi diperiode tersebut

dihubungkan dengan biaya-biaya relevan yang terkait.

Menurut Sumbramanyam dan John (2010:5) Laba akuntansi (yang

dilaporkan) diukur berdasarkan akuntansi akrual, serta dihitung dengan mengakui

pendapatan dan mengaitkan biaya dengan pendapatan yang diakui. Laba akuntansi

tidak dimaksudkan untuk mengukur laba ekonomi maupun laba tetap. Laba

akuntansi memiliki masalah pengukuran yang terjadi akibat distorsi akuntansi

karena diperkenalkannya berbagai aturan yang telah ditentukan, manajemen laba,

dan kesalahan estimasi. Karena berbagai alasan tersebut, laba akuntansi

divisualisasikan terdiri atas tiga komponen :
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1. Komponen yang tetap atau berulang (permanent or recurring component),

dimana setiap dollar nilainya akan sama dengan 1/r dolar dari nilai

perusahaan (dimana r adalah biaya modal).

2. Komponen sementara (transitory component), dimana setiap dollar

sebenarnya sama dengan satu dolar nilai perusahaan.

3. Komponen yang tidak relevan terhadap nilai (value irrelevant component),

yang tidak relevan untuk evaluasi.

Laba akuntansi atau laba dilaporkan (accounting income or reported

income) diukur atau ditentukan berdasarkan konsep akuntansi akrual. Tujuan

utama dari akuntansi akrual adalah untuk pengukuran laba. Dua proses utama

dalam pengkuran laba adalah pengakuan pendapatan dan pengaitan beban.

Pengakuan pendapatan (revenue recognition) adalah titik awal pengukuran.

Menurut Wild et. al (2005:411) Terdapat dua kondisi wajib agar pendapatan

diakui.

1. Telah atau dapat direalisasi (realized or realizable). Untuk dapat diakui, suatu

perusahaan harus telah mendapatkan kas atau komitmen andal untuk

mendapatkan kas, seperti piutang yang sah

2. Telah dihasilkan (earned). Perusahaan harus menyelesaikan seluruh

kewajibannya kepada pembeli, yaitu proses perolehan laba harus telah selesai.

II.3.2   Tujuan Laba Akuntansi

Secara lebih spesifik, laba akuntansi mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai alat ukur efisiensi manajemen.

2. Untuk membedakan antara modal dan laba.
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3. Memberikan informasi yang dapat dipakai untuk memprediksi dividen.

4. Sebagai alat untuk mengukur keberhasilan manajemen dan pedoman bagi

pengambilan keputusan manajemen.

5. Sebagai salah satu dasar untuk penentuan pajak.

6. Sebagai dasar untuk pembagian bonus dan kompensasi.

II.3.3   Kelemahan dan Keunggulan Laba Akuntansi

II.3.3.1   Kelemahan Laba Akuntansi

Laba akuntansi masih memiliki kelemahan, sehingga masih mendapat

kritikan. Kelemahan laba akuntansi dapat dklasifikasikan sebagai berikut:

1. Konsepsi laba dianggap belum dirumuskan dengan jelas, belum ada landasan

teoritis jangka panjang dalam pelaporan laba akuntansi tersebut.

2. Generally Accepted Accounting Principle (GAAP), masih memungkinkan

dan membolehkan perhitungan laba atas penerapan metode dan teknik

akuntansi yang tidak konsisten.

3. laba akuntansi yang didasarkan pada konsep historical cost menjadi kurang

bermakna apabila pengaruh perubahan harga diperhitungkan dalam penentuan

angka laba tersebut.

4. laba akuntansi hanya laba diatas kertas saja karena angka laba yang tinggi

belum tentu menggambarkan kemampuan likuiditas perusahaan atau

menggambarkan kemampuan dalam memberikan cash dividen.
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Dari kelemahan-kelemahan yang melekat dalam angka laba akuntansi

tersebut, maka dilakukan upaya untuk mengatasi kelemahan dan konsepsi laba

tersebut, antara lain:

a. Berusaha memperbaiki laporan laba akuntansi dengan memberikan tekanan

pada data transaksi dan aktualisasi secara lebih mendalam.

b. Sebaiknya ada konsep laba yang tunggal dan operasional yang dapat

digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan untuk membayar

dividen.

c. Membuat konsep tunggal mengenai laba yang lebih sesuai dengan apa yang

disebut konsep laba secara ekonomi.

d. Seharusnya ada berbagai konsep laba untuk berbagai kepentingan (different

income for different purposes).

II.3.3.2 Keunggulan Laba Akuntansi

Beberapa keunggulan laba akuntansi yg dikemukakan oleh Muqodim

(2005 : 114) adalah sebaga berikut:

1. Terbukti teruji sepanjang sejarah bahwa laba akuntansi bermanfaat bagi para

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. Laba akuntansi telah diukur dan dilaporkan secara objektif dapat diuji

kebenaran sebab didasarkan pada transaksi nyata yang didukung oleh bukti.

3. Berdasarkan prinsip realisasi dalam mengakui pendapatan laba akuntansi

memenuhi dasar konservatisme.
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4. Laba akuntansi bermanfaat untuk tujuan pengendalian terutama berkaitan

dengan pertanggungjawaban manajemen.

Kandungan informasi dalam laba akuntansi mempunyai keunggulan dan

manfaat sebagai berikut: seperti yang dikemukan dalam SPAC Nomor 1, yaitu: “

informasi tentang earning perusahaan dan komponen-komponen yang diukur

dengan dasar accrual accounting, umumnya menyediakan indikasi yang terbaik

tentang kinerja perusahaan dari pada informasi tentang penerimaan dan

pembayaran cash sekarang (current cash receipts and payments)”.

II.3.4   Jenis-jenis Laba Akuntansi

II.3.4.1   Laba Akuntansi Dari Segi Sintaktis

Menurut Winwin (2007:91) laba akuntansi dari segi sintaktis

didefinisikan sebagai selisih antara pendapatan dan beban. Laba dianggap telah

timbul bila terjadi kenaikan nilai dari kekayaan bersih sebagai akibat adanya

transaksi. Terdapat dua pendekatan dalam pengukuran laba:

1. Pendekatan Transaksi

Menurut pendekatan transaksi, laba telah timbul pada saat terjadinya

transaksi. Khususnya transaksi eksternal, yaitu transaksi yang terjadi dan

melibatkan pihak luar. Laba dapat timbul pada saat terjadinya transaksi pertukaran

atau penjualan dan terjadinya pengakuan beban.

Ada beberapa manfaat dari penggunaan pendekatan transaksi dalam

pengukuran laba yaitu laba dapat dilaporkan menurut berbagai macam kelompok,

misalnya menurut produk atau pelanggan, dan sebagai untuk menentukan jenis

dan banyaknya aset yang ada pada akhir periode.
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2. Pendekatan Aktivitas

Dalam pendekatan aktivitas, tidak dilihat ada tidaknya transaksi,

melainkan apakah kegiatan telah berlangsung. Dengan perkataan lain, laba akan

timbul bersamaan dengan berlangsungnya aktivitas. Misalnya, mulai dari

perencanaan produksi, proses produksi, dan penjualan, maka laba dianggap telah

terbentuk atau terhimpun atau earned.

Manfaat dari penggunaan pendekatan aktivitas ini adalah informasi laba

dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan. Misalnya untuk mengukur

efisiensi dan profit abilitas tiap-tiap kegiatan.

II.3.4.2 Laba Akuntansi Dari Semantik

Laba dari segi semantik diartikan sebagai kesejahteraan dan kemakmuran

(wealth) atau diartikan sebagai perubahan kemakmuran, atau perubahan kapital,

atau modal. Menurut konsep kemakmuran, laba timbul jika ada aliran lebih yang

masuk setelah aliran pada awal periode dapat dipertahankan sampai pada akhir

periode. Jika aliran jasa pada awal periode sama dengan akhir periode, maka dapat

dikategorikan makmur. Dengan adanya pemikiran tersebut, maka timbul konsep

dengan apa yang disebut konsep mempertahankan kemakmuran atau konsep

mempertahankan modal (capital).

II.3.4.3   Laba Akuntansi Dari Segi Pragmatis

a. Laba sebagai alat prediksi, angka laba dapat memberikan informasi sebagai

alat untuk menaksir dan menduga aliran kas untuk pembagian dividen, dan

sebagai alat untuk menaksir kemampuan perusahaan dalam menaksir earning

power dan nilai perusahaan dimasa mendatang.
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b. Laba sebagai alat pengendalian manajemen, laba dapat digunakan sebagai

tolak ukur bagi manajemen dalam mengukur kinerja manajer atau divisi dari

suatu perusahaan.

II.4   Konsep Dividen Kas

II.4.1 Definisi Dividen

Menurut Rudianto (2009:308) dividen adalah bagian dari usaha yang

diperoleh perusahaan dan diberikan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya

sebagai imbalan atas kesediaannya menanamkan hartanya di dalam perusahaan.

Menurut Sujana (2006:372) dividen adalah bagian laba atau pendapatan

perusahaan, yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disyahkan oleh rapat

pemengang saham, kemudian dibagikan kepada pemegang saham yang

bersangkutan. Adapun pembayarannya diatur menurut ketentuan yang berlaku

pada setiap jenis saham masing-masing.

Perusahaan akan tumbuh dan berkembang, kemudian pada waktunya

akan memperoleh keuntungan atau laba. Laba ini terdiri dari laba yang ditahan

dan laba yang dibagikan. Pada tahap selanjutnya laba yang ditahan merupakan

salah satu sumber dana yang paling penting untuk membiayai pertumbuhan

perusahaan tersebut. Dari seluruh laba yang diperoleh perusahaan sebagian

dibagikan kepada pemegang saham berupa dividen.  Menurut Stice et.al.

(2004:902) “ Dividen adalah pembayaran kepada pemegang saham dari suatu

perusahaan secara proporsional sesuai dengan lembar saham yang dipegang oleh
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masing-masing pemilik ”. Mengenai penentuan besarnya dividen yang akan

dibagikan itulah yang merupakan kebijakan dividen pimpinan perusahaan.

Adapun tujuan dari pembagian dividen adalah untuk memaksimumkan

kemakmuran bagi para pemegang saham, karena tingginya dividen yang

dibayarkan akan mempengaruhi harga saham. Dividen dibagikan juga untuk

menunjukkan likuiditas perusahaan. Dengan dibayarkannya dividen, diharapkan

kinerja perusahaan di mata investor bagus dan dapat diakui bahwa perusahaan

mampu menghadapi gejolak ekonomi dan mampu memberikan hasil kepada

investor. Selain itu, sebagian investor memandang bahwa resiko dividen adalah

lebih rendah dibanding resiko capital gain. Dividen juga dibayar untuk memenuhi

kebutuhan para pemegang saham akan pendapatan tetap yang digunakan untuk

keperluan konsumsi. Dividen dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara

manajer dan pemegang saham.

II.4.2   Jenis-jenis Dividen

Menurut Kieso (2007:321) Pembagian dividen umumnya didasarkan atas

akumulasi laba (yaitu laba ditahan) atau atas  beberapa pos modal lainnya seperti

tambahan modal disetor. Deviden memiliki jenis sebagai berikut:

1. Dividen Tunai

Dividen tunai adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk uang tunai.

Pada umumnya cash dividend lebih disukai oleh para pemegang saham dan lebih

sering dipakai perseroan jika dibandingkan dengan jenis dividen yang lain. Bagi

perusahaan publik pembagian dividen dilakukan secara teratur setiap tahun.
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Menurut Sjahrial (2007:259) Ada 4 tanggal penting yang perlu diperhatikan

dalam perlakuan akuntansi dividen berjenis uang tunai sebagai berikut:

a. Tanggal Pengumuman, adalah tanggal pada saat dewan direksi

mengumumkan akan dibagikannya dividen dalam bentuk uang tunai. Pada

saat ini perusahaan melakukan pengakuan akan utang dividen dengan

mendebit saldo laba ditahan.

b. Tanggal Ex-Dividend, adalah tanggal pada saat tanggal penghentian penjualan

saham di bursa untuk sementara. Penghentian penjualan saham sementara

dilakukan (mungkin 1 atau 2 hari), tiada lain agar perusahaan punya waktu

untuk melakukan pemutahiran (update) buku besar “Ekuitas Pemegang

Saham”.

c. Tanggal Pencatatan, adalah tanggal pada saat para pemegang saham dapat

melihat nilai dividen yang akan diterimanya melalui memorandum pencatatan

dividen tunai yang dibuat oleh perusahaan. Pada saat ini, tidak ada jurnal

yang perlu dibuat. Perusahaan hanya perlu menunjukan memo pencatatan

dividennya saja, sehingga pemegang saham bisa melihat berapa persisnya

jumlah uang tunai yang akan diterima.

d. Tanggal Pembayaran, adalah tanggal pada saat dividen dibayarkan. Pada saat

yang sama perusahaan mencatat pengeluaran kas untuk pembayaran dividen,

sekaligus mengeliminasi ‘Utang Dividen’ yang diakui pada saat tanggal

pengumuman.
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Contoh Soal:

Pada tanggal 15 Maret 2011 PT. Angkasa mengumumkan bahwa

perusahaan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 1/lembar saham kepada

para pemegang sahamnya. Ada 2.000.000 lembar saham yang sudah diterbitkan

sampai saat itu.  Dividen rencananya akan dibagikan pada tanggal 1 Juni 2011.

Untuk itu manajemen perusahaan mengundang para pemegang saham pada

tanggal 15 April 2011 untuk memeriksa nilai dividen yang akan mereka terima.

Ex-Dividend (penghentian penjualan saham sementara) adalah 16 Maret 2011.

Jurnalnya akan menjadi sebagai berikut:

a. Pada tanggal pengumuman (15 Maret 2011)

b. Pada tanggal Ex-Dividend (16 Maret 2011)

16 Maret: Laba Ditahan (pengumuman dividen tunai) Rp 2.000.000

Hutang Dividen Rp 2.000.000

c. Pada tanggal pencatatan (15 April 2011)

Tidak ada pencatatan yang perlu dilakukan. Perusahaan hanya

menunjukan memo pencatatan yang dilakukan pada tanggal 15 April 2011 yang

lalu, sehingga masing-masing pemegang saham atau berapa besarnya dividen

yang akan mereka terima pada saat pembayaran nanti.

1. April: Tidak ada Jurnal

d. Pada tanggal pembayaran (1 Juni 2011)

1 Juni: Hutang Dividen                   Rp 2.000.000

Kas                                      Rp 2.000.000
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2. Dividen Properti

Dividen properti adalah hutang deviden dalam bentuk aktiva perusahaan

selain kas. Dividen properti dapat berupa barang dagang, real estat, atau investasi,

atau bentuk lainnya yang dirancang oleh dewan redaksi.

Ketika dividen properti diumumkan, perusahaan harus menetapkan

kembali nilai wajar properti yang akan dibagikan, dengan mengakui setiap

keuntungan atau kerugian sebagai perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku

properti pada tanggal pengumuman. Dividen yang diumumkan kemudian dapat

dicatat sebagai debet ke laba ditahan (atau dividen properti yang diumumkan) dan

kredit ke hutang dividen properti pada jumlah yang sama dengan jumlah wajar

properti yang akan dibagikan. Pembagian dividen ini dilakukan dengan mendebet

hutang dividen properti, dan akun yang berisi aktiva yang dibagikan (ditetapkan

kembali pada nilai wajar) dikredit.

3. Dividen Likuidasi

Dividen likuidasi adalah dividen yang tidak didasarkan pada laba ditahan

yang menyiratkan bahwa dividen ini merupakan pengembalian dari investasi

pemegang saham dan bukan dari laba. Dengan kata lain setiap dividen yang tidak

didasarkan pada laba merupakan pengurangan modal disetor perusahaan dan,

sejauh itu merupakan dividen likuidasi.

4. Dividen Saham

Dividen saham adalah pembagian saham perusahaan yang bersangkutan

secara prorata kepada pemegang sahamnya. Jika dividen tunai dibayarkan dalam

bentuk tunai, dividen saham dibayarkan dalam bentuk saham. Selain pembagian
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dividen dalam bentuk surat berharga, alternatif yang paling sering dilakukan

adalah dividen dalam bentuk saham, jika perusahaan kekurangan likuiditas (kas)

Pembagian dividen jenis saham biasanya diberikan secara merata bagi semua

pemegang saham.

Tujuan dividen saham ialah sebagai berikut:

a. Memenuhi harapan pemegang saham untuk mendapatkan dividen tanpa

mengeluarkan uang tunai.

b. Meningkatkan daya jual saham perusahaan. Ketika jumlah saham di pasar

meningkat, harga pasar saham per lembarnya akan turun. Penurunan harga

pasar tersebut akan memudahkan para investor yang lebih kecil untuk

membeli saham perusahaan.

c. Menekankan bahwa sebagian dari ekuitas pemegang saham telah diinvestasi

ulang secara permanen ke dalam usaha (dan tidak tersedia untuk dividen

tunai).

Perlakuan akuntansi dividen saham berbeda-beda tergantung porsi

dividen saham yang dibagikan:

4.1 Dividen Saham Jumlah Kecil

Untuk dividen saham dalam jumlah kecil (kurang dari 25% saham

beredar, maka saham yang akan diterbitkan sebagai dividen dinilai sebesar harga

pasar wajarnya. Sebagai ilustrasi, asumsikan posisi ekuitas pemilik PT. Angkasa

sebelum dividen saham diumumkan, adalah sebagai berikut:

Saham biasa Rp 20 par (30.000 lembar saham beredar) = Rp 600.000

Tambahan modal disetor = Rp 300.000
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Laba Ditahan = Rp 600.000

Total Ekuitas Pemilik = Rp 1.500.000

Contoh Soal:

PT. Angkasa mengumumkan pembagian dividen dalam bentuk saham

sebesar 20% dari saham beredar (30.000 x 20% = 6000 lembar). Pada tanggal

yang sama, harga pasar saham PT. Angkasa adalah Rp 25/lembar. Dengan

demikian, maka harga pasar wajar atas 6000 lembar saham yang akan dibagikan

sebagai dividen adalah Rp 150.000. Jurnal yang diperlukan:

a. Pada saat pengumuman

b. Pada saat penerbitan saham untuk dividen

Laba Ditahan Rp 150.000

Dividen saham biasa tersedia untuk dibagi Rp 120.000

Tambahan modal disetor dari dividen saham Rp 30.000

Setelah saham untuk dividen diterbitkan, maka posisi ekuitas pemilik

menjadi sebagai berikut:

Dividen saham biasa tersedia untuk dibagi Rp 120.000

Saham biasa Rp 120.000

Saham biasa Rp 20 par (36.000 lembar beredar) = Rp 720.000

Tambahan modal disetor = Rp 330.000

Laba Ditahan = Rp 450.000

Total Ekuitas Pemilik = Rp 1.500.000
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4.2 Dividen Saham Dalam Jumlah Besar

Untuk dividen saham dalam jumlah besar (lebih dari 25% sisa saham

belum terjual), maka saham yang akan diterbitkan sebagai dividen dinilai sebesar

nilai par-nya. Sebagai ilustrasi, anggap PT. Angkasa mengumumkan pembagian

dividen sebesar 50% dari total saham beredar (informasi lainnya sama seperti

ilustrasi sebelumnya). Jurnal yang diperlukan:

a. Pada saat pengumuman

b. Pada saat penerbitan saham untuk dividen dijurnal:

Laba Ditahan (50% x 30.000 lembar x Rp 20) = Rp 300.000

Divien saham biasa tersedia untuk dibagi Rp 300.000

5. Dividen Hutang

Dividen hutang adalah bagian dari laba usaha perusahaan yang dibagikan

kepada pemegang saham dalam bentuk janji tertulis untuk membayar sejumlah

uang dimasa mendatang.

6. Dividen Harta

Dividen harta adalah laba usaha suatu perusahaan yang dibagikan dalam

bentuk harta selain kas. Walaupun dapat berbentuk harta lain, tetapi biasanya

harta tersebut dalam bentuk surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

II.4.3 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Kas

Menurut Erawati dan Sisdyani (2005) faktor-faktor yang mempengaruhi

pembagian dividen kas adalah:
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1. Posisi kas atau Likuiditas

Faktor tersebut mempengaruhi kemampuan perusahaan membayar

deviden. Perusahaan vang memiliki laba ditahan yang cukup, Tapi manajemen

memuluskan untuk menginvestasikan dalam aktiva riil maka perusahaan tidak

dapat membayar deviden dalam bentuk kas.

2. Pembayaran Kembali Hutang Perusahaan

Faktor ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk

membayar deviden. Adanya batasan dalam pembayaran pinjaman kepada kreditur,

seperti pembayaran dividen dilakukan setelah laba yang tersedia bagi pemegang

saham dikurangi.

3. Tingkat Ekspansi

Semakin tinggi tingkat ekspansi maka biaya yang dikeluarkan akan

semakin membengkak, sehingga laba yang diperoleh lebih baik ditahan. Stabilitas

earning memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan payout ratio yang

tinggi.

4. Akses Perusahaan di Pasar Modal

Berpengaruh terhadap kebijakan pembagian dividen dikarenakan

aksesbilitas perusahaan dipengaruhi oleh usia dan skala perusahaan, bagi

perusahaan yang sudah esthabilished lebih mudah mempertahankan payout ratio

yang tinggi.

5. Posisi Pemegang Saham

Faktor ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan dividen kas terutama

dalam kelompok pajak. Kepemilikan perusahaan oleh investor kecil cenderung
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untuk memiliki payout yang tinggi, sedangkan kepemilikan perusahaan oleh

pemegang saham uang termasuk dalarn pembayaran pajak besar akan lebih

melukai untuk mempertahankan payout yang rendah.

6. Prediksi Earning

Apabila earning telah berfluktuasi maka dividen tidak dapat disadarkan

semata-mata dari earning tersebut. Diperlukan adanya trend earning yang stabil

untuk menentukan porsi dari dividen.

7. Ownership Control

Apabila perusahaan membayar dividen yang tinggi akan menyebabkan

laba ditahan tidak cukup untuk membiayai investasi baru, Perusahaan harus

menerbitkan saham baru untuk mencukupi dana yang dibutuhkan. Penerbitan

saham baru ini akan mengakibatkan control pemegang saham lama terhadap

perusahaan akan berkurang.

8. Inflasi

Inflasi menyebabkan depresiasi tidak mencukupi membeli aktiva,

sehingga perusahaan memerlukan menahan dana yang lebih besar. Hal ini akan

mengakibatkan pembagian dividen menjadi semakin kecil. Beberapa dari faktor-

faktor yang dicantumkan diatas suatu pembayaran dividen menjadi lebih tinggi

dan beberapa diantaranya menyebabkan pembayaran lebih rendah. Tidak mungkin

mernberikan rumus yang dapat dipakai untuk pembayaran dividen yang sesuai

dalam suatu keadaan tertentu, hal ini memerlukan pertimbangan khusus. Namun

demikian dari berbagai faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua faktor

besar yang mempengaruhi kebijakan dividen yaitu faktor internal dan faktor
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ekstemal. Faktor internal yaitu faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen yang

berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor

yang mempengaruhi kebijakan dividen yang berasal dari luar perusahaan. Oleh

karena kecilnya kemungkinan dapat mempengaruhi atau tidak sama sekali, maka

faktor eksternal dapat lebih sedikit dikesampingkan sejenak dalam pengambilan

kebijakan deviden.

II.5 Perusahaan pertambangan

II.5.1 Definisi Pertambangan

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam

rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang

meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan

galian(logam dan mineral, batubara, minyak dan gas), serta kegiatan pasca

tambang. (UU Minerba No.4 Tahun 2009)

Industri pertambangan merupakan sektor yang sangat strategis untuk

memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri, memenuhi kebutuhan

energi, menghasilkan devisa bagi pembangunan, menyediakan lapangan kerja dan

menciptakan kesempatan, berusaha bagi lingkungan sekitarnya. Kegiatan

pertambangan di mulai dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang terkadang

dilakukan sampai puluhan tahun, hal tersebut menyebabkan industri

pertambangan adalah industri yang padat modal dan berbeda dengan industri –

industri lainnya. (Kompas, 2013).
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II.5.2 Tahap-tahap Kegiatan Penambangan

Tahapan-tahapan kegiatan penambangan (berdasarkan UU No. 4 Tahun

2009) dianatanya sebagai berikut:

a. Penyelidikan Umum, tahap kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi

geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

b. Eksplorasi, tahap kegiatan pertambangan untuk memperoleh informasi secara

terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan

sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan

sosial dan lingkungan hidup.

c. Studi Kelayakan, tahap kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh

informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan

kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis

mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.

d. Operasi Produksi, tahap kegiatan pertambangan yang meliputi konstruksi,

penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan

penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil

studi kelayakan.

e. Penjualan, kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan

mineral atau batubara.
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II.6 Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti
dan Tahun

Judul Penelitian Variabel
Penelitian

Hasil Penelitian

Skripsi Dewi
Natalia Sagala,
(2006)
Fakultas
Ekonomi,
Universitas
Sumatera
Utara, Medan.

Pengaruh Earnings dan
Arus Kas Operasi Terhadap
Dividen Tunai Yang
Diterima Oleh Pemegang
Saham Perusahaan
Manufaktur Tbk di Bursa
Efek Jakarta, Pada Sektor
Industri Dasar dan Kimia
Serta Industri Barang
Konsumsi Periode 2003-
2005.

Earnings
dan Arus
Kas operasi,
Deviden
Kas

Earnings dan arus
kas operasi
menunjukkan
pengaruh terhadap
dividen tunai,
tetapi earnings
lebih berpengaruh
signifikan.

Skripsi Dapid
Irawan, (2012)
Sekolah
Tinggi Ilmu
Ekonomi
Widya
Manggala,
Semarang

Pengaruh Laba Bersih Dan
Arus Kas Operasi
Terhadap Kebijakan
Deviden Pada Perusahaan
Yang Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia Periode
2009-2010

Laba bersih
dan arus kas
operasi,
deviden kas

Secara persial laba
bersih  mempunyai
pengaruh positif
dan signifikan
terhadap kebijakan
deviden sedangkan
arus kas operasi
berpengaruh
negatif terhadap
kebijakan  deviden
Dan secara
simultan laba
bersih dan arus kas
operasi
berpengaruh
signifikan terhadap
kebijakan dividen.

Jurnal Dini
Wahyuni,
(2010)
Universitas
Putra
Indonesia
“YPTK”
Padang

Analisis Pengaruh Antara
Laba Akuntansi Dan Laba
Tunai Terhadap Dividen
Kas Pada Perusahaan
Yang Go Publik Yang
Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia
(Studi Kasus Perusahaan
Manufaktur Yang Go
Publik Tahun 2007-2011)

Laba
akuntansi
dan laba
tunai,
deviden kas

Ada pengaruh
signifikan laba
akuntansi terhadap
dividen kas, dan
Tidak ada
pengaruh
signifikan laba
tunai terhadap laba
dividen kas.
Sedangkan Ada
pengaruhsignifikan
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Nama Peneliti
dan tahun

Judul Penelitian Variabel
Penelitian

Hasil Penelitian

Antara laba
akuntansi dan laba
tunai terhadap
dividen kas

Skripsi Indah
Agustina dan
Hasan Sakti
Siregar
(2012)
Fakultas
Ekonomi
Universitas
Sumatra Utara,
Medan

Pengaruh Laba Bersih Dan
Arus Kas Operasi
Terhadap Kebijakan
Dividen Pada Perusahaan
Manufaktur Yang Go
Publik periode 2005-2007

Laba bersih
dan arus kas
operasi,
kebijakan
deviden

secara parsial laba
bersih tidak
memiliki pengaruh
terhadap kebijakan
dividen, sedangkan
arus kas operasi
berpengaruh
secara signifikan.
Dan secara
simultan
berpengaruh
secara signifikan.

Skripsi Asep
Suryadi (2012)
Fakultas
Ekonomi,
Universitas
Gundadarma,
Jakarta

Analisis Pengaruh
Hubungan Antara Laba
Akuntansi Dan Arus Kas
Operasi Terhadap Dividen
Kas Pada Perusahaan
Manufaktur Sektor
Industri Dasar Kimia Dan
Aneka Industri Yang
Tercatat Di BEI Tahun
2011

Laba
akuntansi
dan arus kas
operasi,
dividen Kas

Laba akuntansi
dan arus kas
operasi
berpengaruh
secara signifikan
terhadap dividen
kas

Skiripsi
Jekonya
Sinurat, (2009)
Fakultas
Ekonomi,
Universitas
Sumatera
Utara, Medan.

Pengaruh Earnings dan
Arus Kas Operasi
Terhadap Dividen Tunai
yang Diterima Oleh
Pemegang Saham
Perusahaan Manufaktur
yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.

Earnings
dan
arus kas
operasi,
dividen kas

Secara simultan
earnings dan arus
kas operasi
berpengaruh
signifikan terhadap
dividen tunai.
Secara parsial
earnings
berpengaruh
signifikan terhadap
dividen tunai,
sedangkan arus kas
operasi tidak
berpengaruh
signifikanterhadap
dividen tunai.
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Nama Peneliti
dan Tahun

Judul Penelitian Variabel
Penelitian

Hasil Penelitian

Skripsi Barita
Stepanus
Sihombing,
(2006) Fakultas
Ekonomi
Universitas
Sumatera
Utara, Medan.

Analisis Hubungan Antara
Laba Akuntansi dan Laba
Tunai dengan Dividen Kas
Pada Perusahaan
Manufaktur (Studi Kasus
Pada Perusahaan Makanan
dan Minuman Yang
Terdaftar di BEJ).

Laba
akuntansi
dan laba
tunai,
dividen kas

Terdapat hubungan
yang positif dan
siginifikan, korelasi
laba akuntansi lebih
kuat.

Skrifsi Fitri
Ariyanti (2007)
Fakultas
Ekonomi,
Universitas
Islam
Indonesia,
Yogyakarta.

Analisis Hubungan Antara
Laba Akuntansi dan Laba
Tunai Dengan Dividen
Kas Pada Industri Barang
Konsumsi di BEJ periode
tahun 2002-2004.

Laba
akuntansi
dan laba
tunai,
dividen kas

laba akuntansi dan
laba tunai sama-
sama berpengaruh
signifikan terhadap
dividen kas. Tetapi
laba akuntansi lebih
berhubungan kuat
dengan dividen kas
dibanding laba
tunai

Skripsi Lainy
Mumaizah
(2009) Fakultas
ekonomi,
Universitas
Sumatera
Utara, Medan.

Analisis Hubungan antara
Laba Akuntansi dan Laba
Tunai dengan Dividen Kas
Perusahaan Manufaktur
yang Terdaftar di BEI.

Laba
akuntansi
dan laba
tunai,
dividen kas

laba akuntansi dan
laba tunai
menunjukan
terdapat hubungan
yang positif dan
signifikan antara
laba akuntansi dan
laba tunai dengan
deviden, namun
laba akuntansi
menunjukkan
korelasi yang lebih
kuat terhadap
deviden
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II.7 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:64) hipotesis merupakan dugaan atau jawaban

sementara terhadap masalah yang akan diuji kebenarannya, melalui analisis data

yang relevan dan kebenaranya akan diketahui setelah dilakukan penelitian.

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

II.7.1 Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap dividen Kas

Arus kas operasi meliputi arus kas yang dihasilkan dan dikeluarkan (cash

in dan cash uot) dari transaksi yang termasuk determinasi atau penentuan laba

bersih. Termasuk dalam aktivitas ini adalah secara perolehan dan penggunaan kas

dalam transaksi beban penyusutan, amortisasi harta tak berwujud, keuntungan dari

penjualan harta tetap, kenaikan dalam piutang dagang, penurunan dalam

persediaan, dan penurunan dalam utang dagang. Arus kas opeasi diharapkan

berpengaruh terhadap dividen kas. Hal ini didukung penelitian Sinurat (2009)

yang melakukan penelitian tentang pengaruh earnings dan arus kas operasi

terhadap dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham pada perusahaan

industri manufaktur yang terdaftar  di BEI dari 2004 -2006. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa kedua variabel independen berpengaruh positif terhadap

dividen tunai secara bersama-sama, tetapi secara parsial earnings berpengaruh

positif signifikan terhadap dividen tunai, sedangkan arus kas operasi tidak

berpengaruh terhadap dividen tunai. Earnings memiliki pengaruh yang paling

signifikan.
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Sementara penelitian Suryadi (2012) tentang analisis pengaruh hubungan

antara laba akuntansi dan arus kas operasi terhadap dividen kas pada perusahaan

manufaktur sektor industri dasar kimia dan aneka industri yang tercatat di Bursa

Efek Indonesi tahun 2011. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa laba

akuntansi dan arus kas operasi berpengaruh secara signifikan terhadap dividen

kas. Penelitian yang senada juga dilakukan oleh Ariyanti (2007) dalam

penelitiannya yang mengalisis hubungan antara laba akuntansi dan laba tunai

terhadap dividen kas pada perusahaan industri konsumsi di BEJ periode tahun

2002-2004. Hasil penelitian  menyatakan bahwa laba akuntansi dan laba tunai

sama-sama berpengaruh signifikan terhadap dividen kas. Tetapi laba akuntansi

lebih berhubungan kuat dengan dividen kas dibanding laba tunai. Hal ini dapat

terjadi karena pelaporan arus kas operasi merupakan salah satu informasi

tambahan yang dipakai oleh para investor sebagai dasar dalam pengambilan

keputusan menginvestasikan modalnya di pasar modal. Sehingga menghasilkan

hipotesis yang pertama, yaitu:

H1: Arus kas operasi berpengaruh terhadap dividen kas.

II.7.2 Pengaruh Laba Akuntansi Terhadap Dividen Kas

Laba berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu perusahaan dimana

suatu perusahaan yang terus menghasilkan laba secara terus menerus dapat

memberikan kesimpulan bahwa perusahaan tersebut mencerminkan kondisi

perusahaan yang kuat, maka perusahaan tersebut akan mampu membayar dividen

dengan tingkat yang relatif tinggi sehingga semakin banyak investor yang ingin
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menginvestasikan modalnya pada perusahaan yang bersangkutan dengan membeli

harga saham. Jika banyak investor yang membeli harga sahamnya pada

perusahaan yang bersangkutan, maka dapat dipastikan bahwa dividen kas yang

akan dibayarkan kepada para investor akan meningkat. Laba diharapkan

berpengaruh terhadap dividen kas. Hal ini didukung oleh Sagala (2006) yang

menyatakan bahwa menunjukkan pengaruh terhadap dividen kas, hal ini didukung

dengan penelitian Mumaiza (2009) yang meneliti tentang analisis hubungan antara

laba akuntansi dan laba tunai dengan deviden pada perusahaan manufaktur yang

terdaftar di BEI. Adapun kesimpulan dari penelitian yang didapat bahwa laba

akuntansi dan laba tunai menunjukan terdapat hubungan yang positif dan

signifikan antara laba akuntansi dan laba tunai dengan deviden, namun laba

akuntansi menunjukkan korelasi yang lebih kuat terhadap deviden. Selanjutnya

Sihombing (2006), juga melakukan penelitian dengan judul analisis hubugan laba

akuntansi dan laba tunai dengan deviden kas pada industri makanan dan minuman

di BEJ, adapun kesimpulan dari penelitian yang didapat bahwa laba akuntansi dan

laba tunai mempunyai hubungan yang kuat dan positif dengan deviden kas. Dan

penelitian tersebut menyimpulkan terdapat hubungan yang positif dan siginifikan,

korelasi laba akuntansi lebih kuat. Sehingga menghasilkan hipotesis yang ke dua,

yaitu

H2: Laba akuntansi berpengaruh terhadap dividen kas.
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II.7.3 Pengaruh Arus Kas Operasi dan Laba Akuntansi Terhadap Dividen

Kas

Aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan operasi

perusahaan untuk dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi

pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar deviden dan

melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber keuangan dari luar.

Arus kas operasi pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang

mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Informasi arus kas berguna untuk

menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta

memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan

membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future cash flows) dari

beberapa perusahaan.

Laba akuntansi diukur berdasarkan akuntansi akrual, serta dihitung

dengan mengakui pendapatan dan mengaitkan dengan mengakui pendapatan dan

mengaitkan biaya dengan pendapatan yang diakui. Laba akuntansi tidak

dimaksudkan untuk mengukur laba ekonomi maupun laba tetap. Laba akuntansi

memiliki masalah pengukuran yang terjadi akibat distorsi akuntansi karena

diperkenalkannya berbagai aturan yang telah ditentukan, manajemen laba, dan

kesalahan estimasi. Arus kas opeasi dan laba akuntansi diharapkan berpengaruh

terhadap dividen kas. Hal ini didukung penelitian Suryadi (2012) tentang analisis

pengaruh hubungan antara laba akuntansi dan arus kas operasi terhadap dividen

kas pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar kimia dan aneka industri

yang tercatat di BEI Tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laba
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akuntansi dan arus kas operasi berpengaruh secara signifikan terhadap dividen

kas. Sementara penelitian Sagala (2009) tentang pengaruh earnings dan arus kas

operasi terhadap dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham perusahaan

manufaktur Tbk di Bursa Efek Jakarta, pada sektor industri dasar dan kimia serta

industri barang konsumsi periode 2003-2005. Hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa earnings dan arus kas operasi menunjukkan pengaruh terhadap dividen

tunai, tetapi earnings lebih berpengaruh signifikan. Sehingga menghasilkan

hipotesis yang ketiga, yaitu:

H3: Arus kas operasi  dan laba akuntansi berpengaruh secara simultan

terhadap dividen kas.

II.8 Model Penelitian

Dari rumusan masalah dan tujuan perusahaan dapat di gambarkan bahwa

model penelitiannya adalah:

Gambar II.1

Arus Kas Operasi              (XI)

Dividen Kas (Y)

Laba Akuntansi                ( X2)

(X3)


